
Controle o anúncio de roteador na série do VPN
Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

O anúncio de roteador é usado para configurar automaticamente o IPv6 no Multicast e nos
links capazes pontos a ponto. Multicast de cada roteador seu endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT periodicamente de cada um de suas relações como um anúncio
de roteador. Os anfitriões podem escutar a propaganda e podem descobrir o prefixo e os
parâmetros do roteador vizinho facilmente. Na série do VPN Router RV32x, você pode
automaticamente configurar o IPv6 ou você pode manualmente configurar o IPv6 se você
conhece o prefixo e outros parâmetros do IPv6.
 
Nota: Antes que você configure o anúncio de roteador você tem que permitir o IP da pilha
dual na página da rede da instalação. Se você não configura o IP da pilha dual antes que
você configure o anúncio de roteador, você não pode abrir a página da rede da instalação.
 
Este artigo explica como controlar o anúncio de roteador na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Controle o anúncio de roteador
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha DHCP > anúncio de roteador.
A página do anúncio de roteador abre:
 



  
Configuração automática do IPv6 através do anúncio de roteador
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do anúncio de roteador da possibilidade para ativar
o anúncio de roteador.



 
Etapa 2. Escolha o modo apropriado de propaganda da lista de drop-down do modo da
propaganda.
 

• Multicast espontâneo — Representa que as mensagens da propaganda do roteador
estão enviadas através do Multicast a cada relação do grupo de transmissão múltipla.
 
• Unicast somente — Representa que as mensagens da propaganda do roteador estão
enviadas somente a alguns dos endereços conhecidos do IPv6. Se você escolhe esta
opção, salte etapa 3.
 



 
Etapa 3. Incorpore a duração do tempo que o roteador espera para enviar à mensagem
seguinte da propaganda no campo do intervalo da propaganda. A escala é do 10 a 1800
segundos. O valor padrão é 30 segundos.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação apropriada das bandeiras RA. Uma bandeira do
anúncio de roteador (RA) é usada para determinar mesmo se o host pode usar DHCPv6
para obter o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e sua informação
relacionada.
 

• Controlado — Representa que o host usa um protocolo do controle e do stateful DHCPv6
de auto para conseguir endereços do stateful e sua informação relacionada com DHCPv6.
Um endereço do stateful é um endereço que não contenha seus prefixo e parâmetros.
 
• Outro — Representa que o host usa um protocolo do controle e do stateful DHCPv6 de
auto para conseguir a informação do NON-endereço como o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do servidor DNS.
 



 
Etapa 5. Escolha a métrica apropriada da preferência do roteador da lista de drop-down da
preferência do roteador. A preferência do roteador é usada na situação onde um host tem o
acesso aos roteadores múltiplos. Com a métrica da preferência o host pode escolher o
roteador preferido. Se o host tem o acesso a somente um roteador, a métrica da preferência
não afeta o host.
 

• Alto — Representa que o roteador da preferência mais elevada está escolhido quando
houver roteadores múltiplos. A configuração padrão para a preferência do roteador é alta.
 
• Media — Representa que o roteador médio da preferência está escolhido quando houver
roteadores múltiplos.
 
• Baixo — Representa que o mais baixo roteador da preferência está escolhido quando
houver roteadores múltiplos.
 



 
Etapa 6. Incorpore o tamanho para o pacote o maior que pode ser enviado através da rede
no campo MTU. O MTU (unidade de transmissão máxima) é usado para garantir a
transmissão de todas as mensagens na rede. A escala é desde 1280 bytes a 1500 bytes. O
valor padrão é rede de 1500 bytes para Ethernet. Se você usa uma conexão PPPoE, o valor
padrão é 1492 bytes.
 
Etapa 7. Incorpore a duração aos segundos que a mensagem da propaganda do roteador
existe no roteador no campo da vida do roteador. O valor padrão é 3600 segundos.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração manual do IPv6 
 



 
Etapa1. Para configurar manualmente o IPv6, desmarcar a caixa de verificação do anúncio
de roteador da possibilidade para desabilitar o anúncio de roteador automático.
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um endereço novo do IPv6 que você queira



transmitir na tabela do prefixo. Uma fileira nova é adicionada na tabela do prefixo:
 

 
Etapa 3. Incorpore o endereço do IPv6 da rede que você quer transmitir no campo de
endereço do IPv6.
 



 
Etapa 4. Incorpore o prefixo do endereço dado do IPv6 ao campo do comprimento de
prefixo. O prefixo é usado aos pacotes de rota na rede. São os bit mais significativo do
endereço.
 
Etapa 5. Incorpore a duração aos segundos que a mensagem da propaganda do roteador
existe no roteador no campo da vida.
 
Etapa 6. (opcional) para mudar alguma da informação, verifica a caixa de verificação ao
lado do endereço apropriado do IPv6 para selecioná-lo, o clique edita, e muda a informação
necessária.
 
Etapa 7. (opcional) para suprimir de alguma da verificação do anúncio de roteador a caixa
de verificação ao lado do endereço apropriado do IPv6 para selecioná-lo e clicar a 
supressão.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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